Vekkerklokke, Classic
BE1350
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Egenskaper

 Ekstra høyt 100+ dBsignal

Stigende multifrekvenssignal

 Smart slumrefunksjon

Reduserer tidsintervallet

 Kraftfig sengevibrator
Vibrerer under puten

 Batterireserve

Tar over ved strømbrudd
* 100 dBA @ 10 cm, 94 dBA @ 30 cm

4

1

Nå blir det lettere å stå opp
Med vekkerklokken fra Bellman & Symfon behøver du ikke å uroe deg for at du skal forsove
deg. Du våkner isteden til et ekstra høyt og
tydelig lydsignal og en sengevibrator som
vibrerer og gir fra seg lyd under puten. Perfekt
for deg som har det vanskelig å våkne eller
som hører dårlig.

frekvensområdet hvor du hører dårlig: for
eksempel høye toner så du ikke savner dem.

Vekkerklokken har mange unike funksjoner
som en smart slumrefunksjon som reduserer
tidsintervallet fra 9 til 2 minutter med to
minutter av gangen . Lydsignalet går over

Du kan velge å slå av lyden på vekkesignalet
og våkne til vibrasjoner, slik at du ikke vekker
den som sover ved siden av deg når du skal
stå opp.

Vekkerklokken er meget lett å bruke. Den har
en stor og tydelig LCD-skjerm med justerbar
bakgrunnsbelysning og separate knapper for å
stille tid og vekking.
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Teknisk informasjon
Mål og vekt

Funksjoner

Høyde:

108 mm

Bredde:

121 mm

Dybde:

92 mm

Vekt:

390 g inkl. batterier
121 mm

108 mm

121 mm



Separate vri- og trykkbare knapper for enkel
innstilling av tid og vekking



Egen knapp som veksler mellom 12 og 24
timmarsklokke



Egen knapp som justerer skjermens bakgrunnsbelysning i fem nivåer



Egen knapp som slår av og på klokkens lydsignal



Batteriovervåkning som viser batteriets
ladestatus



Batterireserve for både alarm og
sengevibrator

92 mm

I esken


BE1350 vekkerklokke Classic



BE1271 sengevibrator



Batterieliminator 7.5 VDC, 1000 mA



Bruksanvisning

Signaler




Knapper og kontroller
Tidsinnstilling

Alarmtid

Alarm på/av

Slumreknapp

Alarminnstiling

Høyttaler

Lyd på/av

Bakgrunnsbelysning

Lydsignal
100 dBA @10 cm, 94 dBA @ 30 cm
Innebygd multifrekvenssignal med en
hovedfrekvens på 950 Hz - 3000 Hz

Tidsformat

Sengevibrator

Sengevibrator
Vibrasjonstyrke: 2.0 - 4.0 V DC

Alarm og slumrefunksjon


Alarm timeout: 20 minutter



Reduserte slumreintervaller fra 9 til 2 minutter
i 2 minutter av gangen



Slumre timeout: 20 minutter

Klokkeskjerm

Tilbehør



Type: Twisted Nematic (TN) LCD

Følgende tilbehør er tilgjengelig:



Justerbar bakgrunnsbelysning i 5 nivåer
Aktiveres med slumreknappen



BE1272 sengevibrator med lyd



4 oppladbara AAA NiMH batterier



Bakgrunnsbelysningsfarge: hvit



Bakgrunnsbelysningstimeout: 8 s

Omgivelser


Kun for innendørsbruk



Driftstemperatur: 15°-35°C



Relativ luftfuktighet: 5%-95% (ikke kondenserende)

Regulatoriske krav


Oppfyller følgende regulatoriske krav:
CE, FCC, RoHS, RCM, WEEE, Grønt Punkt
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